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1.ETAPELE PROIECTULUI:

Identificarea problemelor din comunitate

- Poluarea mediului înconjurător;

- Depozitarea gunoaielor in spații nepermise;

- Lipsa pistelor de biciclete;

- Bullyingul



2. SELECTAREA UNEI PROBLEME
PENTRU A FI STUDIATĂ LA CLASĂ

Din mai multe propuneri clasa noastră a votat
și a ales problema bullyingului.

Am ales această problemă deoarece am considerat
că problema bullyingului este una actuală și gravă
care ne afectează pe fiecare dintre noi: martori, 
victime si agresori. Bullyingul este o problemă
relațională care solicită întotdeauna o soluție și
schimbări semnificative la nivelul relațiilor dintre copii si
dinamica grupului.



Pentru a preveni bullyingul în
mediul școlar ne-am gândit să
solicităm doamnei director printr-o 
scrisoare oficială înființarea unui club 
anti-bullying în școala noastră.

De asemenea am tipărit și împărțit
fluturașe cu mesaje anti-bullying în 
școală pentru a preveni acest lucru.



Tipuri de bullying: 

Bullying verbal

- Este caracterizat de acțiuni verbale sau scrise, rău
intenționate, cum ar fi:

• Șicanarea;

• Injuriile;

• Comentariile neadecvate;



Bullying fizic

- Presupune folosirea contactului fizic pentru a-i
intimida pe ceilalți, prin:

• Intimidare fizică, amenințare, hărțuire, vătămare;

• Simularea violenței, ridicarea pumnului;

• Lovire;

• Împingere;



Bullying online

-cand se posteaza online lucruri jignitoare sau
stanjenitoare la adresa cuiva

-cand primesti mesaje neplacute sau cand
esti amenintat onlne prin aplicatii precum
Snapchat sau Insagram

-cand vizeaza pe cineva prin folosire abuziva
a imaginilor personale



3. CULEGEREA INFORMAȚIILOR

• Bullying-ul este definit ca fiind un comportament ostil/de
excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire.

• Cuvântul „bullying” nu are o traducere exactă în limba
română, însă poate fi asociat cu termenii de intimidare,
terorizare, brutalizare.

Bullying-ul nu presupune existența unui conflict bazat pe
o problemă reală, ci pe dorința unor persoane de a
câștiga puterea și autoritatea, punându-i pe alții într-o
lumină proastă.

Fenomenul bullying poate fi prezent în orice tip de
comunitate, în grupuri sociale, unde persoanele
interacționează unele cu altele: la școală, la locul de
muncă, în familie, în cartiere, în biserică, chiar între țări
etc.



BULLYINGUL ÎN ȘCOLI
1. activități de informare și conștientizare asupra fenomenului de 

bullying pentru personalul școlii, copii și părinți;

2. măsuri de comunicare și informare internă, la nivelul unității
de învățământ, cu privire la procedurile de prevenire, identificare, 
raportare și intervenție a situațiilor de bullying în spațiul școlar; 

3. proceduri de intervenție în situațiile de violență psihologică-
bullying;

4. responsabilizarea cadrelor didactice în scopul intervenției
imediate în cazurile de bullying semnalate sau identificate;

5. atragerea părinților în participarea la dezbateri și sesiuni de 
informare cu privire la bullying;

6. orice alt tip de activitate care are scopul de a preveni
bullyingul;



În ultimii ani am auzit tot mai des de bullying, 
fie că este vorba de școala la care învață copilul, 
fie că este vorba de știri in mass-media.

Psihologii defines bullyingul ca fiind acțiunile
sau amenințările repetate, inițiate de către una 
sau mai multe persone, care au sau sunt 
percepute a avea mai multă putere sau statut
decât ținta lor, pentru a provoca frică, suferință
sau rău.



Pentru prevenirea bullyingului
în școala noastră ne-am gândit să 
responsabilizăm colegii printr-un 
fluturaș pe care l-am confectionat cu 
scopul a transmite mesaje antibullying



• Un studiului național efectuat de Organizația
Salvați Copiii în anul 2016 arată că: 1 din 4 copii era
umilit în mod repetat la școală în fața colegilor; 1
din 6 copii era bătut în mod repetat; 1 din 5 copii
umilea în mod repetat un alt copil la școală; în
mod repetat în școală 3 din 10 copii erau excluși
din grupul de colegi; 7 din 10 copii au fost martorii
unei situații de bullying în mediul școlar.



4.ELABORAREA UNEI PROPUNERI DE POLITICĂ PUBLICĂ

La nivel național și local există o strategie privind
bullyingul dar întotdeauna este mai bine să previi decât
să vindeci.

Din informațiile adunate pe parcursul mai multor
ore, am constatat că există cazuri de bullying, am
analizat problema și am găsit următoarele soluții, la care
am identificat avantaje și dezavantaje.

Soluția 1- Înființarea unui club educativ
antibullying

Avantaje: - Este o formă pozitivă de petrecere a
timpului liber - Elevii pot fi informați, consiliați de către
specialiști

Dezavantaje: - Nu toți copiii din școală pot beneficia
de aceste activități desfășurate în cadrul clubului - Lipsa
fondurilor pentru aceste demersuri, având în vedere că
primăria ar trebui să achite fondurile necesare derulării
activității



Solutia 2 - Realizarea unui proiect educațional despre bullying în

parteneriat cu CJRAE Târgu-Mureș și ONG-uri locale (proiect ce va fi derulat

anul școlar 2022-2023)

Avantaje: - Implicarea școlii (profesori, elevi) în combaterea acestor

fenomene negative - Derularea unor activități în care colaborează familia-

elevul-psihologul. Crearea unui mediu școlar sigur, în care domnește starea de

bine - Implicarea activă și responsabilă a elevilor și profesorilor

Dezavantaje: - Restricțiile legate de pandemia de Covid 1

Solutia 3 - Realizarea unei campanii de informare în școlile din Târgu-Mureș
Avantaje: -Implicarea cetățenilor în viața comunității -Dezvoltă competența de 

cetățenie democratică

Dezavantaje: -Restricțiile legate de pandemia Covid 19 -Resurse limitate de 

timp



Soluția aleasă de către noi a fost:

Soluția 2- Realizarea de către școală a unui proiect educațional

despre bullying în parteneriat cu CJRAE Târgu-Mureș și ONG-uri locale.

Soluția aleasă nu încalcă drepturile fundamentale ale omului, așa
cum sunt specificate în Constituția României, și nici alte prevederi

constituționale; nu contravine normelor din legislația europeană și este

în atribuțiile școlii.

Plan de acțiune

Identificarea situației privind bullyingul din școală

Proiect educativ despre bullying
Implicarea psihologului școlar,CJRAE Târgu-Mureș.



Dragă doamnă director, bullying-ul este un fenomen des întâlnit în România și desigur în școlile

din România. Copiii sunt fie jigniți fie răniți din această cauză. Noi considerăm că, nu trebuie să așteptăm

ca alții să lupte contra bullying-ului pentru noi, ci noi trebuie sa luptăm pentru noi și pentru a preveni

acest lucru.Ne-am gândit să creem un grup sau o clasă care să se numească “STOP BULLYING” .Dacă am

împărți pliante în școală și i-am îndruma pe copii să aibă curaj să ni se alăture, am putea transforma

școala într-un loc sigur, bun care ar ține generație după generație. Am putea să cerem ajutorul doamnei

psiholog a școlii noastre și în fiecare oră câte un invitat, de exemplu un polițist, alți psihologi ba chiar și

specialiști de la protecția copilului. Cred că acest proiect ar putea să fie “SALVAREA

GENERAȚIILOR”.Sperăm să vă gândiți la propunerea noastră și răspunsul dvs. sa fie “DA” !

Vă rugăm sa ne comunicati răspunsul dumneavoastră în temeiul legal la aceasta adresa de mail

oana.suciu@gimnaziuldaciams.ro.

Cu stimă colectivul clasei a VII-a A al Școlii Gimnaziale Dacia, coordonat de profesor Mirela Hojda

5. Elaborarea unui plan de actiune

SCRISOARE OFICIALĂ     

mailto:oana.suciu@gimnaziuldaciams.ro


PROIECT DE ACT NORMATIV
In temeiul Legii 52/2003 privind transparența decizională în instituțiile publice

centrale și locale, Regulamentul de Ordine Interioara a Școlii supune spre
dezbatere un proiect de act normativ cu privire la realizarea unui proiect educativ
despre bullying  în colaborare cu CJRAE Tg Mures. Acest act normativ respectă
declarația în vigoare.

Argument:

În urma analizei diferitelor surse am constatat că este o problemă generală și se 
impune soluționarea prin implicarea școlii, a psihologului școlar, CJRAE Tg. Mureș. 

Argumentele pe care le aducem în susținerea propunerii noastre sunt: 

-Implicarea scolii(profesori, elevi) în combaterea acestor fenomene
negative

-Derularea unor activități în care colaborează familia-elevul-psihologul

-Crearea unui mediu școlar în care domnește starea de bine 

-Implicarea activă și responsabilă a elevilor si profesorilor



VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE!


